
BO NONG NGHIP 
vA PHAT TRIEN NONG THON 

HOC  VIN NONG NGHIEP VIET NAM 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc  

S: M'°6i  QD-HVN Ha Nç3i, ngày /tháng' nám 2022 

QUYET D4NH 
V/v Ban hành Quy djnh v khen thtrô'ing các cong b quôc tê 

GIAM DOC HOC VIIN NONG NGHIP VI1T NAM 

Can cü Quyt djnh s 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nãm 2014 cüa Thu 
tuóiig ChInh phü ye vic thành 1p Hpc vin Nông nghip Vit Nam trên Co sâ 
ti chüc lai Tnthng Di hçc Nông nghip Ha NOi; 

Can cü Quyt djnh s6 1026/QD-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 nàm 2014 
cüa B trir1ng B Nông nghip và Phát trin nông thôn quy djnh chüc näng, 
nhim vii, quyn hn và co c.0 t chüc cüa HQC vin Nong nghip Vit Nam; 

Can cü Quy& djnh s 4177/QD-HVN ngày 24 tháng 12 näm 2015 v vic 
phê duyt Chin luçic phát trin H9c vin Nông nghip Vit Nam den nàm 
2030, tm nhIn näm 2050; 

Can cü Quy ch t chüc và hot dng cUa H9c vin Nông nghip Vit Nam 
diuçic ban hành kern theo Ngh quyt s 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11 nàm 
2021 cüa Hi dng Hc vin Nông nghip Vit Nam; 

Xét d nghj cüa Triiàng Ban khoa hçc và Cong ngh, 

QUYET }MNH: 

Diu 1. Ban bath Quy djnh khen thuông các cong b6 quc tê cüa Hçc 
vin NOng nghip Vit Nam. 

JJiu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k và thay th Quyt djnh 
s 1153/QD-HVN ngày 28 tháng 4 näm 2020 cüa Giám dc Hçc vin Nong 
nghip Vit Nam. 

J3iu 3. Trithng Ban Khoa hçc và Cong ngh, Chánh van phông H9c 
vin, Tnthng Ban To chüc can b, Tru&ng Ban Tài chInh và Kê toán, Tru&ng 
các don vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noii nhln: 
-NhuDiu3; 
- Luu VT, KHCN, TCCB, TH (10). 
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DINH KHEN THU (NG CAC CONG BO QUOC TE 

h s: 4'5f'&QD-HVN ngây,Vt tháng3 nám 2022 cáa Giám dc HQC viên 

ép Vit Nam v ban hành Quy ctlnh khen thuàng các cong bá quc 4) 

1. Di tuçrng khen thu*ng 

Các cá nhân là can bô vien chüc, ngithi hçc cüa H9c vin có bài báo khoa hQc, 

sách, chirang sách xut bàn quc t bng các ngôn ng& theo quy djnh hin hành cüa Hi 

dng chirc danh giáo su nhà nuOc. Cong trmnh ducc xét khen thixông phãi ghi dja chi cüa 

tác giã là H9c vin Nông nghip Vit Nam (Vietnam National University of 

Agriculture). 

2. Cong trInh thrçrc khen thtro'ng 

Cong trinh ducic khen thuâng phãi duçic dang tái trên ph&n mm quàn l' khoa 

h9c tri.râc 1/4 hang nàm và chua ducic tInh a các nhóm nghiên cüu và djnh müc NCKH 

cüa giàng viên. Bao gim: 

(1) Bài báo khoa hoc: Thuôc danh muc WoS (https://mjl.clarivate.coml) và/hoc 

Danh muc SCOPUS (hllps://www.scimagojr.comI). Bài báo phãi dtrçic xp hang 

(Ranking) tü Q1-Q4 theo T chüc xp hang các c sâ nghiên ciu khoa h9c SCIMAG 

(http://scimagojr.com); 

(2) Chuviig sách, sách xudt ban quc tê Thuc các nhà xut bàn có uy tin. 

2.1. Các nhà xu.t bàn Springer; Elsevier; WileyBlackwell; Taylor&Francis; Sage; 

Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; 

Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific; 

2.2. Các nhà xut bàn dtrqc xp nhóm A, B do Hi dng kinh t xà hi Ha Lan 

(SENSE) binh ch9n hang nãm; 

2.3. Các Nhà xut bàn cüa 100 tnrông di h9c hang dâu th giâi di vai ngành 

Kinh t và 500 tnthng dai  h9c hang du th giói di vói các ngành khác theo xêp hang 

cUa Times Higher Education World University Rankings do tap  chI Times Higher 

Education (Anh) hçp tác vai Thomson Reuters binh ch9n hang näm. 

Bài báo, chuong sách quc t là san phm cüa các d tài/dr an dêu ducic xét khen 

thuâng (tth bài báo, sách quc t là san phm bt buc cüa Dê tài tr9ng dim cp H9c 

viên). 

3. Mwc khen thir&ng cho cong bô quôc tê 

3.1. Má'c k/zen thubzg cho bài báo quôc tê 

Bài báo thuôc danh muc WoS/SCOPUS và dugc xêp hang  theo Scimagojr duc 
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xét khen thiiâng nhix sau: 

Bang 1. Mic thithngphán logi các bài báo quc té' thui5c danh mc WoS/SCOPUS 
có chi sá IF (Impact factor) trong h thO'ng Scimagojr 

Phân loai 
Q 

Can ctr chisolF 

Mirc thtr&ng ti da 
(bài báo Co nguôn kinh phI 

tir các chi.rong trInh/dé 
taz/dr an trong va ngoai 

nzthc do HQc vin quán lj) 
(triu dOng /bài bOq) 

Mfrc throng t61 da 
('bài bOo cO nguOn 

kinh phi khác khOng 
thuQc quan ly 
HQc vin) ('triu 
don g/bai bOo) 

Qi 

WoS. IF>7 60 60 
WoS:IF5-7 40 50 
WoS: IF 3-5 38 48 
WoS: IF <3 36 46 

Scopus 30 40 

2 

WoS: IF >5 35 45 
WoS: IF 3-5 33 43 
WoS. IF <3 31 41 

Scopus 25 25 

Q3 

WoS: IF >5 30 40 
WoS. IF 3-5 28 38 
WoS. IF <3 26 36 

Scopus 20 20 

4 

WoS. IF >5 25 35 
WoS: IF 3-5 23 33 
WoS. IF <3 21 31 

Scopus 15 15 

Di vâi ngu?ii hçc (nghien ciru sinh, h9c vin cao hçc và sinh viên) có bài bão 
quôc tê ghi danh H9C vin: 

+ Là tác già chInh: Mi.'ic thuâng 5 triu dngfbài báo. 

+ Là tác già tham gia: mirc thuâng 3 triu dng/bài báo 

3.2. Khen thwöng cdc chwong sách xut bàn qu6c ii 

Müc thuông cho mt chuang sách quc t có mirc thuông nhu sau: 

+ Di vâi sách chuyên khão: 30 triuIchucing. 

+ Di vâi giáo trInh: 25 triu/chuong. 

+ Di vâi sách tham khão: 15 triuJchucing. 

3.3. Mac k/zen thu'öng cho tfrng tdc già trong bài bdo, chwo'ng sdch xut bàn qu6c ii 

Mirc thixng trng tác giã trong mt cong trInh duçic tInh theo müc dóng gop cüa 
tác giã trong cong trInh do. T5' 1 dong gop cüa tirng tác giá trong cong trInh duçc tInh 
theo quy djnh ti Quyt djnh so 37/20 1 8/QD-TTg ngày 31/8/2028 cüa ThU tuàng ChInh 
phU Ban hành quy dnh tiêu chuãn, thU tic xét cong nh.n dt tiêu chuân và bô nhim 
chUc danh giáo six, phó giáo six; thU tic xét hUy bO )'Ti< c danh và mien nhim 
chUc danh giáo six, phó giáo six. 
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